LABTECH s.r.o., zkušební laboratoř Brno
Hygienické laboratoře

Laboratoř autorizovaná podle zákona č.258/2000 Sb.
Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA

Pod Nemocnicí 683, 339 01 Klatovy

Protokol o autorizovaném vyšetření č. PSV 07/18
dle autorizačního setu D1
podle požadavků Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Číslo objednávky :
Příjem vzorku :
16.2.2018
Čísla vzorku :
5229-5231, 5240-5248/2018

Zákazník : GLORIA IMPORT CZ s.r.o.
Ukrajinská 728/2
101 00 Praha

Účel vyšetření:

Testování výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou (dle přílohy č. 1
k Vyhlášce č. 409/2005 Sb. „Výluhová zkouška“ a bodu 14 v této příloze) za
účelem posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku.

Název výrobku:

Filtr s iontoměničem a aktivním uhlím Naturgreen

Bližší označení jednotlivých
komponent a jejich chemické
složení:

obal filtru - polypropylen
iontoměničová pryskyřice
aktivní uhlí

Dovozce:
Popis vzorků a doložené
podklady od výrobce:
Použití výrobku:

GLORIA IMPORT CZ s.r.o., Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha
dodáno šest kompletních filtrů k testování, viz. obr. 1
Uživatelská příručka v českém jazyku
Pro úpravu vody – především odstranění chlóru, Náplň filtru pro krátkodobý styk
s pitnou vodou
Vzorky byly dodány zadavatelem ve spotřebitelském balení
Viz adresa firmy

Postup při odběru:
Místo odběru:
Odebral:
Začátek zkoušek: 27.2.2018
Zdůvodnění rozsahu
vyšetření:

Ukončení zkoušek:

27.3.2018
Rozsah vyšetření byl zvolen podle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. tak, aby
pokrýval očekávatelné substance, které by mohly být uvolňovány z materiálu
filtru resp. náplně, tj. především kovy, akrylamid, styren, polyaromatické
uhlovodíky.

Podrobnosti o podmínkách přípravy vzorku:
Testování bylo rozděleno na dvě části 1) testování obalu filtru 2) náplně filtru. Filtry byly rozebrány a obal filtru byl
opláchnut pitnou vodou tak, aby byly odstraněny všechny zbytky náplně, pak bylo přikročeno k předběžnému
proplachování dle požadavků vyhlášky č. 409/2005 Sb. Náplně filtrů byly dle návodu před testem proplachovány pitnou
vodou, dokud z filtrů vytékala zabarvená voda. Jakmile začala vytékat čirá voda, bylo přistoupeno k testování.
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